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Migranten,
de sociale zekerheid
en het OCMW

“Ze werken niet maar
doppen liever”
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Als je wil ‘doppen’ moet je voldoen aan een aantal
voorwaarden: voldoende gewerkt hebben en onvrijwillig werkloos zijn. Dat geldt voor Belgen én voor migranten. Een migrant krijgt niet meer of niet minder uitkering dan een Belg.
Hoe zit het met de werkloosheid?
Uit cijfers blijkt dat niet-Belgen, vooral mensen van
buiten de EU, vaker geconfronteerd worden met
werkloosheid.
Uit een studie van de OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat
de werkloosheidsgraad van allochtonen in België 2,5
keer hoger is dan bij de autochtone bevolking. In veel
andere EU-landen is dat verschil veel kleiner. Eén van
de belangrijkste redenen is de minder goede kennis
van het Nederlands en het feit dat migranten gemiddeld minder geschoold zijn. Dat betert stilaan: meer
en meer migranten kiezen voor sterke richtingen en
studeren in het hoger onderwijs of aan de universiteit.
Die maatschappelijke evolutie gaat echter traag.
Werkgevers blijken bovendien minder bereid om migranten aan te werven, ook als ze aan de vereisten
voldoen. Meestal werken ze in de zwakkere sectoren
en met minder goede arbeidsovereenkomsten. Allochtonen, zeker de hooggeschoolden, worden ook sneller
afgedankt als er problemen zijn in een bedrijf.
Ook bij de grootste werkgever, de overheid,
zijn ze nauwelijks zichtbaar.
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“Met hun vele kinderen
worden ze rijk
van de kinderbijslag”
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Migranten betalen belastingen en bijdragen voor
de sociale zekerheid. Ze vervullen hun plichten en
hebben dus ook rechten. Eén van die rechten is de
kinderbijslag.
Migranten die met hun kinderen in België wonen, krijgen dezelfde bedragen als Belgen.
Vroeger hadden migranten inderdaad vaak echt grote
gezinnen. Bij de latere generaties is het aantal geboorten stevig gedaald.
Gemiddeld krijgen Belgische gezinnen voor twee kinderen bijslag. Turkse en Marokkaanse gezinnen voor
drie.
En wie zei ook alweer: “Kinderen kosten je de ogen
uit je kop”? Of geldt nu niet meer: “Hoe meer kinderen hoe meer kosten?”.
We willen er ook nog op wijzen dat het dalende kinderaantal sociaal-economische zorgen meebrengt.
Het zogenaamde “vervangingsniveau” ligt op 2,1
kinderen. Dat is het gemiddelde kinderaantal dat nodig is voor de vervanging van de opeenvolgende generaties.
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“Miljarden aan
kinderbijslag verdwijnen
naar het buitenland”
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Van het totale bedrag aan kinderbijslag, gaat 1,3 %
naar kinderen die buiten België worden opgevoed
(cijfers van 2007). Het grootste deel daarvan (97 %
van die 1,3 %) gaat naar landen van de Europese
Unie. Of nog anders gezegd, slechts 0,03 % gaat
naar landen buiten de Europese Unie.
België heeft verder ook nog bilaterale akkoorden afgesloten met een aantal landen, zoals Turkije, Algerije, Marokko, Tunesië, Kroatië en de andere staten
van ex-Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, Macedonië,
Servië en Montenegro). In die akkoorden legt ons
land vast wie welke rechten opgebouwd heeft en
wie bepaalde rechten ook mag meenemen naar zijn
herkomstland. De uitbetaalde bedragen daar zijn lager dan de Belgische. Er wordt ten hoogste voor vier
kinderen bijslag betaald.
Niet elke niet-Belg die in ons land gewoond heeft,
krijgt dus kinderbijslag voor kinderen in het buitenland. Dat is voorbehouden voor migranten die hier
gewerkt hebben en dus hebben bijgedragen én als
er iets geregeld werd via een bilateraal akkoord met
hun land van herkomst.
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“Ze profiteren
van de ziekenkas.
Bovendien werken ze
tijdens hun invaliditeit
ook nog in’t zwart”
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Nochtans heeft iemand pas recht op uitkeringen als
hij in een periode van zes maanden minstens 120 dagen heeft gewerkt en sociale bijdragen heeft betaald.
Controle op zwartwerk gebeurt op dezelfde manier
voor alle arbeidsongeschikten.
Hoe zit het eigenlijk met de algemene gezondheid van migranten?
Uit cijfers blijkt dat het daarmee niet zo goed gesteld
is. Daarvoor zijn verschillende redenen: minder gezonde levensomstandigheden (voedings-gewoontes),
minder gunstige arbeidsomstandigheden (ongezonde
of gevaarlijke jobs, meer risico’s op beroepsziektes of
arbeidsongevallen).
Ook bij Belgische werklozen is er een verband tussen (langdurige) werkloosheid en een minder goede
gezondheid.
Allochtonen zijn over het algemeen minder goed
vertrouwd met de Belgische gezondheidszorg.
Dat kan ertoe leiden dat ze er ook minder goed gebruik van maken.
Ze gaan minder vaak naar de dokter en wachten
langer vooraleer ze een beroep doen op een arts.
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“En wij maar betalen
voor de pensioenen
van de vreemdelingen”
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De leeftijdsopbouw van de vreemdelingenbevolking
is anders dan die van de Belgen. In vergelijking met
de Belgische bevolking bestaat de vreemdelingengroep uit minder kinderen onder de 18 jaar (19,5 %
tegenover 21,5 %), een grotere actieve groep tussen
18 en 65 jaar (71,2 % tegenover 61,3 %) en beduidend minder bejaarden (9,3 % tegenover 17,2 %).
Die leeftijdsopbouw is interessant want de actieve
migranten zorgen mee voor de pensioenen van de
verouderde Belgische bevolking.
Ook in Europa is eenzelfde trend waar te nemen.
Om de pensioenen van de volgende generaties veilig te stellen, kan de Europese ﬁscus niet zonder de
werkkracht van jonge migranten uit het Zuiden.
Volgens de VDAB zouden de komende 7 jaar 120 000
bijkomende of vervangingswerkkrachten nodig zijn in
de non-proﬁt sectoren (gezondheid, welzijn, cultuur) in Vlaanderen. Het is nu al duidelijk dat er onvoldoende Belgische werknemers beschikbaar zijn
om al die taken uit te voeren, en dat meer en meer
functies uit de non-proﬁt ingevuld zullen worden door
allochtonen. Op die manier dragen ze ook actief bij
voor de pensioenskas.
De huidige uitbetaalde pensioenen voor migranten
zijn doorgaans laag. Dikwijls is de loopbaan beperkt
en waren de lonen laag. Het grootste deel van de
pensioenen voor vreemdelingen gaat naar burgers
van de Europese Unie.
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“Het OCMW
betaalt zich blauw
aan de vreemdelingen”
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Mensen uit een land van de Europese Unie hebben
enkel recht op een leeﬂoon, indien zij een verblijfsrecht hebben van meer dan drie maanden en als ze
voldoen aan de leeﬂoonvereisten.
Ze hebben recht op dezelfde maatschappelijke
dienstverlening als Belgen.
Ook andere vreemdelingen mogen aankloppen bij het
OCMW, maar ze hebben niet automatisch recht op ﬁnanciële hulp.
Zo hebben EU-onderdanen met een paarse kaart
van vijf maanden (een Belgische verblijftitel voor
EU-burgers in afwachting van een uitspraak over hun
deﬁnitief verblijf) niet automatisch recht op een
leeﬂoon. Er moet eerst vastgesteld worden of ze voldoen aan de voorwaarden voor een verblijfrecht.
Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister (BIVR van beperkte duur) of het
wachtregister komen dus niet in aanmerking voor een
leeﬂoon. Zij kunnen wel een beroep doen op maatschappelijke dienstverlening vanwege het OCMW en
leefgeld ontvangen.
Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (=gevestigde vreemdelingen), erkende vluchtelingen en staatlozen met een verblijfsrecht via regularisatie, kunnen wel beroep doen
op een leeﬂoon.
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“Dé migrant betaat niet”
Migranten dat zijn:
• Mensen die hier al generaties lang leven en werken
en mensen die pas sinds kort hier zijn.
• Mensen uit lidstaten van de Europese Unie en mensen van andere continenten.
• Mensen met een vreemde nationaliteit en anderen
die de Belgische nationaliteit hebben aangenomen.
• Mensen op de vlucht die hier bescherming zoeken
en mensen die naar hier kwamen om aan de armoede
in hun land te ontsnappen.
• Mensen die volledig “in regel” zijn en anderen zonder papieren.
• Mensen die op eigen kracht naar hier kwamen en
mensen die via mensensmokkelaars ons land bereikten.
• Mensen die geregeld terugkeren naar hun land van
herkomst en anderen die al jaren afgesneden zijn van
hun land en hun familie.
• Hoopopgeleide werknemers die hier zijn op vraag
van onze economie en van multinationale ondernemingen. En laaggeschoolde werknemers die hier
moeilijk aan de bak komen.
• Veel mensen die het goed voor hebben, en enkelen
die hier met criminele bedoelingen rondlopen.
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En dan nog dit.
Hoe lang blijf je “migrant”?
Misschien zijn de meeste Vlamingen
ook wel migranten?
Ons grondgebied was zoveel eeuwen lang het toneel
van volksverhuizingen, invasies, bezettingen … van
Germanen, Romeinen, Spanjaarden, Fransen, Hollanders…

Welk bloed
stroomt door onze aderen?

Bronnen:
“Rechtsomkeer” (ACW)
“Wereldburgerkrant” (Wereldsolidariteit)
“www.vreemdelingenrecht.be”
“www.rkw.be” - rubriek publicaties/statistieken -

“Kinderen opgevoed buiten het rijk”: informatie over de
kinderbijslag die betaald wordt voor kinderen die niet
in België wonen en over de bilaterale akkoorden die
afgesloten werden met andere landen.
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“Migranten proﬁteren van onze
sociale zekerheid. Ze gebruiken
de sociale zekerheid niet als
vangnet
maar als hangmat.
Ze werken niet, maar doppen
liever of gaan naar het OCMW, en
met hun vele kinderen worden ze rijk
van de kinderbijslag.”

Feiten of ﬁctie?
We zetten ze even op een rijtje.
Kijk, lees en oordeel zelf.

Een initiatief van de verbondelijke werkgroep “diversiteit”.
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